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Koleżance Mariannie Kosińskiej i Jej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Matki
Rozalii Krawczyk
składają przyjaciele
ze Starobabickiej Gminnej Rady Seniorów

Drodzy Mieszkańcy
Szczepimy się! W Gminnym Punkcie Szczepień Powszechnych w ZielonkachParceli ruszyliśmy z akcją szczepień powszechnych. Nasz punkt cieszy
się Państwa dużym zainteresowaniem, tylko w pierwszych 3 dniach jego
funkcjonowania zaszczepiło się blisko 1400 osób. Zgodnie z rekomendacjami
specjalistów, zachęcam Państwa do zapisów i rejestracji na szczepienie. Tylko
dzięki zaszczepieniu 70-80% społeczeństwa uzyskamy odporność zbiorową
i będziemy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania, jak w czasach sprzed pandemii.
Z satysfakcją i dumą dzielę się z Państwem informacją o ponownym wyróżnieniu dla naszej gminy
w rankingu Perły Samorządu 2021, organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna. Nasza Gmina
zajęła 7. miejsce w kategorii „Gminy wiejskie powyżej 5 tys. mieszkańców”. Kolejny raz została
doceniona nasza praca, za co pragnę podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Gminy,
Radzie Gminy, sołtysom, społecznikom oraz wszystkim mieszkańcom, dla których ważna jest nasza
lokalna społeczność i rozwój gminy.
Dotrzymałem danej Państwu obietnicy i zakończyliśmy prace drogowe przy ulicy Warszawskiej
i Południowej. Dzięki przebudowie i zastosowaniu ronda to skrzyżowanie będzie można teraz łatwo
i płynnie pokonać, a także jest ono dużo bezpieczniejsze dla wszystkich użytkowników drogi.
Pracujemy nad kolejnymi inwestycjami – nie tylko drogowymi. Nie zapominamy o planach
gminnego targowiska, które może powstać w Borzęcinie Dużym. W tym celu moja zastępczyni
Pani Katarzyna Sońta spotkała się z Radnymi, aby podczas wizji lokalnej przedstawić projekt planu
targowiska oraz nowego gminnego przedszkola z częścią budynku przeznaczoną dla seniorów.
Łączę wyrazy szacunku
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice

Drogie dzieci! Z okazji Waszego święta

życzę Wam radości, zabawy i uśmiechu.
Realizujcie swoje pasje i marzenia, zachowajcie dziecięcą
szczerość i wrażliwość. Jesteście dla nas najważniejsi!
Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice
Nr 5 (297) maj/czerwiec 2021
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Gminny targ czy przedszkole? Mamy szansę
na obie inwestycje
Potrzeba powstania gminnego targowiska dla mieszkańców pojawiła się już kilka lat temu. O tym, że pomysł
na targ ma sens, przekonaliśmy się organizując od 2019 roku „Gminne targi ze zdrową żywnością”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Działka nr 804/23 – planowana lokalizacja gminnego targowiska

Targi odbywały się na niewielkim parkingu
przed budynkiem Urzędu Gminy, ponieważ
nadal brakuje nam odpowiedniego miejsca
przeznaczonego na prowadzenie handlu. W tej
sprawie został złożony wniosek „Budowa całorocznego targowiska gminnego Mój rynek
w Starych Babicach”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dzięki temu Gmina uzyskała od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
dofinansowanie w wysokości 1 mln zł na utworzenie gminnego targowiska. Dofinansowanie
niestety przepadnie, jeśli go nie wykorzystamy
w odpowiednim czasie.
Równie ważną potrzebą jest utworzenie nowego
gminnego przedszkola. W Gminie Stare Babice w roku
2019 urodziło się 174 dzieci natomiast w 2020 – 202.
W ciągu roku przybywa ok. 500 domów na terenie naszej gminy, można więc wnioskować, że trend wzrostowy liczby urodzeń będzie się utrzymywał. W naszych
przedszkolach publicznych brakuje miejsc dla 372 zameldowanych dzieci. Uczęszczają one do placówek

Fot. Bartłomiej Wasilewski Follow The Sun

niepublicznych, do których gmina w 2020 roku dopłaciła ponad 7 mln złotych. Wysokie koszty pobytu dzieci
w placówkach niepublicznych uzasadniają ekonomicznie potrzebę utworzenia nowego publicznego przedszkola. Taka inwestycja w kolejnych latach budżetowych
pozwoli zmniejszyć wydatki na dopłaty do placówek
niepublicznych. Szacunkowy koszt utworzenia gminnego przedszkola określony jest na 15 mln złotych.

Fot. Mapa projektowanego ronda, źródło UG Stare Babice
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TARGOWISKO „MÓJ RYNEK”
sektor sprzedaży produktów rolnych ogólnych, sektor
Idealną lokalizacją dla gminnego targowiska jest działka sprzedaży produktów rolnych ekologicznych oraz seko nr ew. 804/23 położona w Borzęcinie Dużym, u zbiegu tor sprzedaży produktów pozarolniczych – 8 stanowisk.
ulic Warszawskiej i Jana III Sobieskiego. Ma wystarczają- Tworząc na terenie Gminy całoroczne targowisko podcą powierzchnię na tę inwestycję (0,49 ha) i jest dobrze niesiemy standard i jakość usług, a także zwiększymy poskomunikowana z resztą gminy. Mazowiecki Zarząd tencjał gospodarczy naszej Gminy.
Dróg Wojewódzkich przygotowuje projekt rozbudowy
drogi wojewódzkiej nr 718 na odcinku od skrzyżowania BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIE TYLKO DLA DZIECI
z drogą wojewódzką nr 580 w Borzęcinie do skrzyżo- Działkę nr 802/35, o przekazanie której – za zgowania z drogą krajową nr 92 w Ołtarzewie. Rozbudowa dą Rady Gminy (uchwała z dnia 27.02.2020 roku,
ta obejmuje również budowę skrzyżowania w formie nr XVIII/193/2020) – gmina wnioskuje do KOWR od
ronda u zbiegu ul. Jana III Sobieskiego i ul. Warszawskiej 2019 roku, planujemy zagospodarować na cele zwiąw Borzęcinie Dużym. Inwestycja będzie prowadzona zane z oświatą, tj. budowę przedszkola z funkcją
w formule ZRID, która pozwala na pozyskanie terenów senioralną wraz z urządzeniem ogólnodostępnych
pod planowane drogi publiczne. Zatem część działki terenów zieleni publicznej. Teren ten położony jest
nr 804/23 (ok. ¼ powierzchni) może zostać przejęta również w Borzecinie Dużym, w głębi za przychodnią
przez MZDW pod planowane rondo w ramach wspo- Medicor, a jego powierzchnia wynosi 1,71 ha. Powyżmnianej wyżej rozbudowy dróg wojewódzkich. Ta pro- szy grunt w obecnie obowiązującym planie miejscocedowana przebudowa skrzyżowania w przyszłości wym przeznaczony jest na usługi celu publicznego.
przełoży się na jeszcze większy ruch samochodowy.
Wstępna koncepcja wykorzystania tejże przestrzeni
Działka nr 804/23 została w 2018 roku nieodpłatnie przewiduje powstanie budynku przedszkola, dużego
przekazana na własność Gminy Stare Babice przez placu zabaw, boiska, parkingu jak również zagospoKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) z prze- darowanie istniejącego stawu. Ta planowana inwestyznaczeniem na realizację inwestycji infrastruktural- cja obejmie także część przeznaczoną dla seniorów,
nych służących wykonywaniu zadań własnych gminy czego dotychczas na terenie gminy nie przewidziano.
w zakresie edukacji publicznej tj. z przeznaczeniem na Nasi seniorzy od lat zabiegają o takie miejsce, chętbudowę przedszkola i żłobka.
nie korzystają z programów przeznaczonych dla swoMając na uwadze niewystarczające rozmiary działki jej grupy wiekowej i aktywnie udzielają się na terei położenie przy ruchliwych drogach generujących duży nie gminy, a obiekt przeznaczony do ich dyspozycji
hałas i zanieczyszczenie, które zdecydowanie nie sprzy- umożliwi im aktywne spędzanie czasu.
jają powstaniu w tym miejscu przedszkola, Wójt Gminy Sławomir Sumka
Działka nr 802/35 – planowana lokalizacja przedszkola z częścią senioralną
wystąpił w marcu 2019 roku do KOWR
z wnioskiem o zgodę na nieodpłatne
przekazanie innej działki (o nr 802/35)
na realizację budowy przedszkola.
KOWR w piśmie z dnia 7.05.2021 roku
uznał naszą argumentację i stwierdził, że wcześniej przekazana działka
(nr 804/23) nie sprzyja planowanej inwestycji budowy przedszkola.
Nieruchomość o nr ew. 804/23
doskonale nadaje się na lokalizację
całorocznego targowiska. W ramach
realizacji projektu całorocznego targowiska planowane jest: utwardzenie terenu, budowa oświetlenia, stoisk handlowych zadaszonych wiatą, budynku
administracyjnego z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi i energetycznymi
oraz odprowadzaniem wody deszczowej. Powierzchnia handlowa targowiska będzie podzielona na 3 sektory:
Fot. Bartłomiej Wasilewski Follow The Sun
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Projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin, źródło UG Stare Babice

Gmina jest w stanie rozpocząć tę inwestycję w ciągu
dwóch miesięcy od dnia notarialnego przekazania prawa
własności (rozpoczęcie procedury projektowej, przetarg
na budowę przedmiotowej inwestycji), natomiast zakończenie prac szacujemy na wrzesień 2022 r. Jednakże
uwarunkowane jest to pozytywną i szybką zgodą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz wyrażeniem
zgody przez Radę Gminy na zwrot aktualnej wartości
pieniężnej działki 804/23 (o czym piszemy dalej).
Przedszkole możliwe jest do wybudowania w technologii modułowej, co znacznie skraca czas powstania
placówki. Źródłem finansowania inwestycji będą środki
własne z budżetu gminy na lata 2021 i 2022. Możliwość
zarezerwowania ww. środków w Wieloletniej Prognozie
Finansowej, jak również utworzenie zadania inwestycyjnego w budżecie gminy, może zostać zrealizowane po
otrzymaniu prawa własności gruntu na ten cel.
Dodatkowo, jako gmina, na bieżąco śledzimy wszelkie zewnętrzne programy wspomagające finansowanie
podobnych inwestycji o charakterze publicznym. Obecnie istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie
6
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z programu „Senior +”, z którego można otrzymać jednorazowe dofinansowanie w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania na utworzenie ośrodka
wsparcia „Senior+” dla seniorów w środowisku lokalnym
w formie Dziennego Domu „Senior+” lub Klubu „Senior+”. Niezależnie od uzyskanych dotacji gmina w ramach własnych środków zabezpiecza pokrycie realizacji
całej inwestycji.
W ostatnim czasie intensywnie poszukujemy możliwości szybkiego zrealizowania inwestycji i zapewnienia
dodatkowych miejsc w przedszkolu. Wspomniana technologia budowy modułowej pozwala na skrócenie czasu wprowadzenia do użytku obiektu przedszkolnego.
Inwestycje o takim charakterze realizowano np. w Warszawie na Bielanach oraz w Podkowie Leśnej, gdzie inwestycja dobiega końca. Budownictwo modułowe bardzo
dobrze spisuje się w budynkach oświatowych. Wysoki
stopień prefabrykacji, skalowalność oraz niezależność
od warunków atmosferycznych, to cechy, które znacząco wpływają na skrócenie czasu inwestycji (nawet
o 50 %), jednocześnie spełniając najwyższe standardy

stawiane przez normy budowlane oraz wymagania techniczne. Moduły są wytwarzane w fabrykach i dostarczane na teren budowy w całości, gdzie są montowane.

plan działania, mamy jeszcze dodatkowo duże szanse
na przekazanie od KOWR kolejnej działki w Borzęcinie
Dużym.
Złożyliśmy do KOWR wniosek o przekazanie działki
nr 802/67 o powierzchni 3,8055 ha na cele publicznej
zieleni parkowej i usług sportu. Aby nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, przygotowujemy zmiany
w planach miejscowego zagospodarowania przestrzennego, ponieważ aktualne przeznaczenie tej działki
w miejscowym planie to tereny rolniczej przestrzeni
produkcyjnej oraz wód powierzchniowych.

POTRZEBNA ZMIANA PRZEZNACZENIA DZIAŁKI
W 2017 roku, gdy gmina wystąpiła do KOWR o przekazanie działki numer 804/23 nie przewidziano tak dynamicznego rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, będącej skutkiem zmiany przepisów prawa
budowlanego. Na terenie gminy obserwujemy wzrost
zabudowy mieszkaniowej, co przekłada się na rosnącą liczbę mieszkańców, w tym także dzieci w wieku
przedszkolnym.
TU NA RAZIE JEST ŚCIERNISKO
Proponowane usytuowanie planowanych inwestycji Zaprosiliśmy radnych gminy na spotkanie w terenie,
– gminnego targu, oraz gminnego przedszkola z czę- aby na miejscu zaprezentować położenie, wielkość
ścią senioralną pozwoli na stworzenie warunków do i potencjał obu nieruchomości, gdyż to od ostateczbezpiecznego i zdrowego funkcjonowania zarówno nej decyzji radnych uzależnione jest dalsze postęponajmłodszych jak i najstarszych mieszkańców naszej wanie w sprawie planowanych inwestycji. Na spotkagminy. Utworzenie dużej placówki oświatowej z zaple- nie 20.05.2021 r. z zastępczynią Wójta oraz Naczelnik
czem terenowym umożliwi w przyszłości rozbudowę Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planoo kolejne oddziały przedszkolne. Cztery lata temu na wania Przestrzennego przybyli radni: Pani Lucyna
terenach m.in. przekazanych przez Agencję Nierucho- Skrzeczkowska ze Starych Babic, Pani Teresa Wasiak
mości Rolnych została wybudowana szkoła we wsi z Wojcieszyna oraz Pan Dariusz Sobczak z Kwirynowa
Zielonki-Parcela, do której uczęszcza 590 uczniów. Po i Janowa. W związku z zapowiedzianą niską frekwentak krótkim czasie użytkowania okazała się za mała, dla- cją radnych, na początku czerwca planowane jest dotego ruszamy z rozbudową kolejnego skrzydła na 500 datkowe spotkanie w tej sprawie.
uczniów. Pokazuje to skalę zapotrzebowania gminy na
Zależy nam na dobru dzieci oraz seniorów, na bezplacówki oświatowe w związku z silnie rozwijającą się piecznym i spokojnym terenie na usytuowanie buurbanistycznie gminą.
dynku spełniającego dwie funkcje. Dlatego liczymy, że
W tej sytuacji, aby zaspokoić obie potrzeby miesz- radni poprą nasze plany lokalizacji oraz oczekiwania
kańców, tj. wybudowanie targowiska i przedszkola, gmi- mieszkańców w sprawie gminnego targowiska oraz
na ma możliwość dokonania zwrotu aktualnej wartości przedszkola z częścią senioralną, do których KOWR
pieniężnej działki nr 804/23, wówczas mogłoby tam po- już ustosunkował się pozytywnie.
tekst: UGSB
wstać targowisko. Wywiązanie się z powyższej procedury otworzy możliwość pozyskania od KOWR działki nr 802/35,
na której będzie możliwe wybudowanie przedszkola z częścią
przeznaczona dla seniorów.
Aby oszacować aktualną wartość nieruchomości (nr 804/23,
powierzchni 0,49 ha) rzeczoznawca majątkowy na potrzeby
gminy sporządził operat szacunkowy, według którego wartość
nieruchomości została obliczona
na kwotę 1 mln 719 tys. zł.
Zwracając aktualną wartość
pieniężną terenu o powierzchni
0,49 ha pod targowisko zyskamy jako gmina dużo większą
działkę 1,71 ha w znakomitej loWizja lokalna na terenach planowanej budowy
kalizacji. Jeśli wprowadzimy taki
Fot. UGSB
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Rozbudowa obiektu w Zielonkach-Parceli coraz bliżej
Mieszkańcy naszej gminy z ciekawością wypatrują wieści na temat rozbudowy obiektu szkolno-kulturalnego w Zielonkach-Parceli. Na efekty czekają nie tylko najmłodsi, obecni i przyszli uczniowie szkoły, ale
również wszyscy, którzy korzystają z oferty kulturalnej. Z pewnością ta inwestycja będzie ogromnym udogodnieniem dla mieszkańców.
Zapytaliśmy dyrektorów placówek o to, jakie nowe szą ofertę dla uczniów, tak by poprzez naukę mogli
możliwości czy projekty pojawią się w związku z roz- sięgnąć gwiazd. Dzieci bowiem rodzą się ze skrzydłabudową obiektu i jakie potrzeby naszych mieszkań- mi, a nauczyciele pomagają im je rozwinąć.
ców zostaną zaspokojone?
Dyrektor Domu Kultury Stare Babice Janusz CzaDyrektor Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Par- ja: - Na rozbudowie obiektu i nowej aranżacji przeceli Hanna Domańska: – Cała społeczność szkolna strzeni skorzystają przede wszystkim mieszkańcy,
czeka na rozbudowę szkoły. Dzięki niej zostanie którzy aktywnie uczestniczą w wydarzeniach orgapodniesiony zarówno komfort nanizowanych przez Dom Kultury.
Obecnie trwa
uczania, jak i pracy. Szkoła zyska
Sala Widowiskowa uzyska bezpopostępowanie przetargowe.
nowe, specjalistyczne, dobrze wyśrednie, własne wejście oraz foy22 kwietnia nastąpiło
posażone pracownie, w których
er, gdzie będzie można nie tylko
otwarcie ofert i rozpoczęła się wygodnie poczekać na spektakl,
uczniowie będą rozwijali swoprocedura związana
je zainteresowania i pasje; będą
spędzić przerwę, napić się kawy,
z
ich
badaniem i oceną.
zgłębiali tajniki wiedzy.
ale również podziwiać wystawy,
Szkoła zyska nowe przestrzenie, by rozszerzyć ofer- które dzięki nowej powierzchni wystawienniczej, bętę wymian międzynarodowych, spotkań młodzieży dziemy mogli Państwu prezentować.
z rówieśnikami z sąsiednich krajów. Dodam, że od
Będzie to przestrzeń na różnorodne spotkania
samego początku naszego istnienia takie działania związane z kulturą; wieczorki literackie, spotkania
prowadzimy. Nowe przestrzenie to nowe możliwości autorskie, pogadanki, prelekcje, warsztaty.
i wyznaczanie nowych kierunków działania zgodnie
Dom Kultury pozyska też nowe sale, dzięki którym
z misją, wizją i wartościami wyznawanymi przez szko- będzie można poszerzyć ofertę i zaproponować
łę. Dzięki uzyskaniu dodatkowych sal, będziemy mogli także zajęcia przedpołudniowe.
zrealizować plany, które snuliśmy od samego początNa jakim etapie jest procedura związana z tą inweku działania szkoły. Będziemy mogli stworzyć bogat- stycją, zapytaliśmy Naczelnika Wydziału Inwestycji,
8
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Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Jacka Kłopotowskiego: – Obecnie trwa postępowanie przetargowe. 22 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert i rozpoczęła
się procedura związana z ich badaniem i oceną. Jest
to postępowanie powyżej progów unijnych, zatem
terminy na poszczególne czynności są wydłużone
w stosunku do postępowania krajowego.
14 maja zostało wysłane do wykonawcy wezwanie
do złożenia oświadczeń i podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego. Po
ich zbadaniu będzie możliwy wybór wykonawcy.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
powinno ukazać się na przełomie maja i czerwca.

Zawarcie umowy planowane jest w połowie czerwca. Od tego momentu Wykonawca potrzebuje około
miesiąca, aby rozpocząć budowę. Terminy określone
są w dokumentach zamówienia i w umowie. Zakończenie prac budowlanych i porządkowych oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej
i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej to 16
miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
– 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wszystkie
szczegóły dotyczące postępowania, w tym cała dokumentacja, dostępne są na stronie Zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice.
tekst: IB; foto: AK
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Ukończona budowa ronda. Widok od
ulicy Południowej. 14 maja 2021 r.

Zakończona budowa ronda przy ulicy Warszawskiej
Główna arteria komunikacyjna w gminie Stare Babice sukcesywnie ulega przebudowie. Jako pierwsze
z tego projektu zostało oddane do użytku rondo, które znacznie poprawiło płynność ruchu dla wyjeżdżających z ulicy Południowej.
Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej
i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela poprzedzone było kilkuletnim procesem wykupu gruntów i tworzeniem dokumentacji projektowej. Okres
projektowania tego skrzyżowania trwał od roku 2015,
a zakończył się pod koniec września 2018 roku.
Procedowanie długiej listy pozwoleń i niezbędnych
zgód przedstawimy Państwu w kolejnym artykule podsumowującym tę inwestycję. W tym miejscu warto jednak przedstawić poniesione wydatki. Całkowity koszt

budowy ronda wyniósł 1 506 716,80 zł. Województwo
Mazowieckie pokryło 1 065 878, 18 zł z całkowitej wartości inwestycji; Powiat Warszawski Zachodni udzielił Gminie dotacji celowej w wysokości 177 646,36 zł,
a Gmina ze środków własnych wyłożyła 263 192,25 zł.
Wykonawcą ronda była firma PLANETA Spółka z o. o.
z Warszawy, a nadzór inwestorski pełniła firma BUDIKOM Leszek Wrzosek.
opr., foto: AK

STAN SPRZED REMONTU. Zakorkowana ulica Południowa. Widok w stronę ulicy Warszawskiej; 20 września 2020 r.
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Ubiegłoroczne prace budowlane; 15 października 2020 r.

Malowanie jezdni; 13 maja 2021 r.

Remont ulicy Klonowej
Kolejna ulica w gminie Stare Babice zostanie niebawem wyremontowana i wzbogacona o udogodnienia dla
mieszkańców, spacerowiczów, rowerzystów i kierowców. Każda tego typu inwestycja wiąże się z ogromnymi kosztami, dlatego liczymy na dofinansowanie z budżetu państwa.
Projekt rozbudowy obejmuje odcinek ulicy Klonowej ku od ul. Górki do ul. Akacjowej).
od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach
Na skrzyżowaniu ul. Górki i ul. Klonowej zaplanoNowych i Koczargach Starych oraz budowę ul. Górki wano rondo. Szerokość zjazdów indywidualnych do
w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową (droga gminna posesji wynosić będzie od 3 do 5 m w zależności od
nr 411302W).
warunków terenowych oraz istniejących bram wjazProjekt ten znalazł się na liście zadań rekomendo- dowych. Zaprojektowana została również kanalizacja
wanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu deszczowa i oświetlenie uliczne.
Rozwoju Dróg. Wartość dotacji to 50% kosztów realiKorzystając z okazji, zwracamy się do mieszkańców
zacji tej inwestycji, jednak nie więcej niż 5 808 277 zł. ulicy Klonowej o jak najszybsze zapoznanie się z plaObecnie trwa procedura kompletowania dokumentów nowaną przebudową (https://we.tl/t-Irtla1Tfd8) w obniezbędnych do podpisania umowy.
rębie Państwa nieruchomości w celu zgłoszenia wszelUlica Klonowa będzie składała się z jezdni o szeroko- kich sugestii i uwag przed rozpoczęciem inwestycji.
ści 6 m oraz chodników o szerokości 2 m. Te znajdą się
W przypadku pytań, informacji udziela Referat Inwepo obydwu stronach jezdni (po stronie północnej na stycji Gminnych – tel.: (22) 722 95 36, (22) 730 80 38.
tekst: UGSB
całym odcinku ulicy, po stronie południowej na odcinNr 5 (297) maj/czerwiec 2021

11

GMINA URZĄD TEREN

Budowa ścieżki rowerowej
na terenie Lasu Bemowskiego
Inwestycja pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Lasu Bemowskiego w Gminie Stare Babice” polegać będzie na budowie ciągu
komunikacyjnego w miejscu już istniejącej infrastruktury. Inwestycja
nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych danego obszaru.
W ramach zadania budżetowego pn.: „Promowanie
zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój
sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice” planowany jest m.in.
remont nawierzchni istniejącej drogi technicznej na
odcinku pomiędzy ul. Decowskiego, a ul. Sikorskiego.
Projekt obejmuje wymianę konstrukcji drogi, co ma na
celu zapewnienie bezpiecznej komunikacji rowerzystów
i pieszych z zachowaniem wymagań dotyczących osób
niepełnosprawnych, a także poprawienie warunków
użytkowania istniejącego duktu leśnego, który od lat
służy celom turystyczno-rekreacyjnym.
Prace obejmować będą budowę nawierzchni z mieszanki kruszyw niewiązanych na podbudowie z bali
drewnianych stabilizowanej kołkami. Struktura ta będzie
przepuszczalna dla wód opadowych. Na omawianym
obszarze nie przewiduje się usuwania zadrzewień, budowy oświetlenia ani też wykonywania głębokiego korytowania, które mogłoby uszkodzić korzenie drzew.

W związku z tym, że teren, na którym ma powstać inwestycja, znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, to obowiązuje tu m.in. zakaz wykonywania prac ziemnych, trwale zniekształcających
rzeźbę terenu.
Decyzja o zmianie lokalizacji ścieżki i usytuowanie jej
w drodze leśnej została podjęta wspólne z zarządcą terenu, tj. Lasami Miejskimi Warszawa. W ocenie tutejszego
organu planowana budowa ścieżki rowerowej nie narusza
obowiązujących na tym obszarze zakazów. Wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie są załączone do projektu.
Pełna dokumentacja projektowa wraz ze szczegółowym
opisem zamówienia dostępna jest pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/transakcja/454314
Pracownicy Referatu Inwestycji Gminnych pozostają
do Państwa dyspozycji w godzinach pracy urzędu pod nr
tel. 22 722 95 36 oraz poprzez skrzynkę e-mail: rig@stare-babice.pl.
tekst: UGSB opr. AK; foto: UGSB

Z sesji Rady Gminy Stare Babice
29 kwietnia 2021 roku odbyła się w trybie zdalnym XXXIII sesja Rady Gminy Stare Babice. Radni podjęli 9 uchwał:
1. Uchwała Nr XXXIII/342/2021 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Straży Gminnej
2. Uchwała Nr XXXIII/343/2021 w sprawie przyjęcia
sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach za 2020 rok
3. Uchwała Nr XXXIII/344/2021 w sprawie nadania
nazwy gminnej drodze położonej we wsi Zielonki
Wieś
4. Uchwała Nr XXXIII/345/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na
rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego
5. Uchwała Nr XXXIII/346/2021 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej we wsi Zielonki Wieś,
z przeznaczeniem na cel publiczny
6. Uchwała Nr XXXIII/347/2021 w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.:
„Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Starych Babicach”
12
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7. Uchwała Nr XXXIII/348/2021 w sprawie zmian
w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2021
rok
8. Uchwała Nr XXXIII/349/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice
na lata 2021-2036
9. Uchwała Nr XXXIII/350/2021 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli.
Transmisję z obrad Rady Gminy można obejrzeć
w internecie pod adresem: www.youtube.com/user/
UGStareBabice, a pełną treść uchwał znajdą Państwo
na stronie BIP – https://starebabice.bip.net.pl w zakładce „Prawo lokalne”.
opr. IB

Pierwsze spotkanie MRG ze szwedzką młodzieżą
Radiostacja Grimeton w Szwecji i Radiostacja Babice mimo upływu lat wciąż łączą ludzi. We wtorek 18 maja
odbyła się wideokonferencja młodzieży z gminy Varberg w Szwecji i radnych Młodzieżowej Rady Gminy
Stare Babice. W babickiej reprezentacji znaleźli się: Antoni Napurka, Mateusz Wach, Jan Kozak, Natalia
Perkowska, Emilia Gajewicz i Jan Waligóra. Nad przebiegiem rozmów czuwali pani Cornelia Magnusson
z Grimeton i pan Jarosław Chrapek z Domu Kultury Stare Babice.
Nasze pierwsze spotkanie
miało głównie cel integracyjny i zapoznawczy. Podczas
przeszło półtoragodzinnej
rozmowy poruszyliśmy wiele tematów. Na samym początku wszyscy uczestnicy
przedstawili się i powiedzieli
kilka słów o sobie. Dowiedzieliśmy się, że nasi rówieśnicy ze
Szwecji interesują się muzyką,
przyrodą i sztuką. Sporo czasu
poświęciliśmy rozmowie na
temat szkoły w czasie pandemii. Uczniowie w Szwecji
niemal przez cały czas izolacji pozostawali w trybie nauczania hybrydowego – jeden dzień spędzali w domu,
a w następny szli do szkoły, dzięki czemu nie odczuli
w dużym stopniu negatywnych następstw nauki zdalnej.
Chwilę poświęciliśmy na dyskusję na temat pandemicznych obostrzeń w obu krajach. Szwedzkie podejście nie było zbyt restrykcyjne, co mieszkańcy tego
państwa oceniają pozytywnie, gdyż nie dotknął ich
kryzys gospodarczy. Następnie rozmawialiśmy o muzyce w Szwecji i Polsce. Okazuje się, że w Skandynawii
wielką popularnością cieszy się Konkurs Piosenki Eurowizji, wszyscy z niecierpliwością wyczekują go i kibicują swojemu reprezentantowi. Ostatnim tematem była
Unia Europejska. Opowiedzieliśmy o swoich spostrzeżeniach na temat europejskiej solidarności i współpracy

państw. Wymieniliśmy się obserwacjami, jak Polacy
i Szwedzi postrzegają siebie nawzajem.
Wszyscy zgodnie uznali, że nie było to nasze ostatnie
spotkanie, a następne z pewnością poświęcimy obu radiostacjom i ich historii. Już nie możemy się doczekać!
Młodzieżowa Rada Gminy podejmuje szereg innych
inicjatyw. Bierzemy udział w akcji „Masz Głos” organizowanej przez Fundację Batorego oraz uczęszczamy
na warsztaty oraz szkolenia organizowane w jej ramach. Aktywnie działa również doraźna Komisja Statutowa, której celem jest przedstawienie projektu zmian
w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy. Po ostatniej sesji, podczas której gościliśmy przedstawicieli gminnych
instytucji kultury, podjęliśmy współpracę z Domem
Kultury Stare Babice i Biblioteką Publiczną.
tekst: J. Waligóra

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że prowadzi rekrutację uczestników do projektu
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane jako osoby bezrobotne
w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
W ramach projektu realizowane są następujące formy aktywizacji zawodowej:
• Staże • Szkolenia • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl
lub u Doradcy Klienta Indywidualnego pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 104, 125, 108, 133, 117, 116.
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Plaga alarmów bombowych zalała całą Polskę
Od drugiej połowy stycznia powraca temat fałszywych alarmów bombowych, którymi zalewani są dyrektorzy jednostek oświatowych w całym kraju. W czasach nieograniczonego dostępu do internetu oraz
ogólnodostępnych oficjalnych list mailingowych takie procedery są bardzo częste i trudne do ukrócenia.
W pierwszym kwartale tego roku na terenie naszej gminy
trzykrotnie tego typu doświadczenie przeżyli wszyscy,
którzy są związani z przedszkolem w Bliznem Jasińskiego. Ale nie tylko, bo okazuje się, że okoliczne prywatne
przedszkole doświadczyło takiego samego ataku.
Z falą fałszywych alarmów bombowych policja stara
się poradzić sobie od miesięcy, a zdarzają się one co
chwilę. Jak nieoficjalnie ustaliła „Gazeta Wyborcza”, tylko we wtorek, 20 kwietnia, było ich w Warszawie i okolicach ponad 450. Maile miała dostać praktycznie każda
placówka na terenie garnizonu warszawskiego. Podobną serię zgłoszeń o podłożonych ładunkach zagrażających życiu i zdrowiu odnotowano w drugiej połowie
stycznia, a potem w marcu.
Sprawców policja do dziś nie namierzyła. Za wywołanie fałszywego alarmu grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.
Aby przybliżyć Państwu z czym musieli zmierzyć
się: dyrektor placówki, pracownicy przedszkola, dzieci i ich rodzice, spotkałam się, by porozmawiać z dyrektorem przedszkola w Bliznem Jasińskiego Konradem Czechowskim.
Gazeta Babicka: Panie Dyrektorze, kiedy po raz pierwszy miał miejsce taki fałszywy alarm?
Konrad Czechowski: Było to jesienią ubiegłego roku.
W październiku na ogólny adres mailowy przedszkola przyszła wiadomość od nadawcy „Pablo Escobar”
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Konrad Czechowski dyrektor
przedszkola w Bliznem Jasińskiego

o treści, że jest to nasz koniec; że w plecaku jednego
z dzieci jest ukryta bomba, która rozerwie nas wszystkich na strzępy. Pomimo tego, że byliśmy jednym z ponad 500 adresatów, nie wolno nam było takiego sygnału zignorować.
Kolejne tego typu wiadomości dostaliśmy 17 i 23 marca. Zawsze nadawca nazywał się hiszpańskim nazwiskiem, ale groził różnymi niebezpieczeństwami. Za drugim razem mail mówił o bombie biologicznej. Tematy
maili brzmiały dramatycznie: „Zegar tyka”, albo „To jest
wasz koniec”…
GB: Jakie procedury obowiązują w takich sytuacjach?
KCz: Oczywiście natychmiastowa ewakuacja wszystkich osób. Każdy z nas nie raz przeżył w szkole lub
miejscu pracy próbny alarm. Bardzo dobrze, że istnieje obowiązek
ich organizowania. Nasze dzieci były świeżo po takiej próbie,
dzięki czemu zachowały spokój,
porządek i wykazały się zdyscyplinowaniem.
Wracając do procedur: po zawiadomieniu policji lub dyżurnego pod numerem 112 trzeba czekać poza obiektem na przyjazd
specjalnych jednostek – saperów,
a w przypadku zagrożenia biologicznego – dodatkowo wyspecjalizowanej jednostki, która oceni, czy
teren jest bezpieczny. Nauczyciele
mają obowiązek zabrania ze sobą
dzienników, by upewnić się, że nikogo nie brakuje.

GB: Jak to wygląda w czasie?
KCz: Każdorazowo inaczej. Jesienią nasza placówka złożyła doniesienie na policję jako jedna z pierwszych, tak
więc jednostka saperów była z wyszkolonymi w poszukiwaniu ładunków bombowych psami po kwadransie. W ciągu godziny byliśmy z powrotem w naszych
salach. W marcu nie było już tak dobrze. Policja miała
bardzo długą listę zgłoszeń. Każe musiała sprawdzić. Psy
policyjne mogą pracować przez 4 godziny, potem tracą
niezbędną wrażliwość węchu, funkcjonariusze działają
więc, zdając się wyłącznie na własne oczy. Podczas drugiej ewakuacji dzwoniliśmy do rodziców z informacją,
że służby przyjadą nie wcześniej niż po 4–5 godzinach.
Prosiliśmy o odbiór dzieci tych rodziców, którzy mogli
to zrobić. Pozostałym maluchom zapewniliśmy opiekę.
GB: Czy nie można nałożyć jakichś blokad informatycznych na komputery, by takie fałszywe alarmy nie
robiły niepotrzebnego zamieszania?
KCz: Myśleliśmy o tym, ale zablokowywałoby to
wszystkie wiadomości z wybranymi kluczowymi słowami. Gdyby kiedykolwiek miało się zdarzyć prawdziwe
ostrzeżenie, to nie dotarło by do nas. Nigdy do tego
nie dopuszczę. Podobnie powtarzam, że za każdym razem będę organizował ewakuację w przypadku zawiadomienia o zagrożeniu, bo nigdy nie narażę niczyjego
życia na niebezpieczeństwo.
GB: Dlaczego tak trudno jest namierzyć takich szaleńców?
KCz: Adresy mailowe szkół i przedszkoli są ogólnodostępne, urządzenia, z których wysyłane są tego typu
wiadomości są kradzione, mają niewidoczny adres IP,
dostęp do bezprzewodowego internetu znajduje się
na ulicach i w centrach handlowych. Przestępca może
przygotować wiadomość do setek placówek, ukryć
komputer z torbie czy plecaku, przespacerować się
w miejscu, gdzie urządzenie nawiąże kontakt z siecią
internetową i samoczynnie roześle spamy. Żaden monitoring na nic się nie przyda...
GB: Domyślam się, że kosztuje to wszystkie zaangażowane osoby wiele nerwów.
KCz: Ogromnie dużo, ale na szczęście w tak trudnej
sytuacji wsparciem dla wychowawców byli absolutnie
wszyscy pracownicy przedszkola. Podziękowania należą się całej załodze. Ewakuacja dzieci nastąpiła bardzo
sprawnie. Podobnie – ciepłe słowa pragnę skierować do
Księdza Proboszcza z sąsiedzkiej parafii, który błyskawicznie udostępnił nam schronienie w kościele z dostępem do toalet.
GB: Dziękuję za poświęcony czas i życzę, by więcej się
takie wypadki nie zdarzały.
KCz: I ja dziękuję za rozmowę. Miejmy nadzieję, że tak
będzie.
tekst/foto:AK
Nr 5 (297) maj/czerwiec 2021
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Powszechny Punkt
Szczepień (PSP)
przeciw COVID-19
w GOSiR
Z inicjatywy Gminy Stare Babice i Centrum
Medycznego ARNICA, 12 maja 2021 r. został
uruchomiony Powszechny Punkt Szczepień
(PSP) przeciw COVID-19. Punkt mieści się w
Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji przy
ul. Południowej 2B w Zielonkach-Parceli.
Czynny jest w środy, czwartki, piątki w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz soboty 8:00
do 16:00. W zależności od dostaw szczepionek w PSP pracuje od jednego do sześciu
zespołów ds. szczepień. Dziennie w punkcie
może być zaszczepionych do 1000 pacjentów. Przez pierwsze 6 dni (od 12 do 18 maja)
skorzystało z tego 1358 pacjentów.
Zapraszamy do zapisu
na szczepienia:
•p
 oprzez formularz na stronie: cmarnica.pl
• telefonicznie: +22 100 32 36
•p
 oprzez e-Rejestrację: pacjent.gov.pl
• na infolinii: 989
tekst: CM Arnica; foto: AK
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Stowarzyszenie działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Kolejne rodzaje naszej aktywności
21 kwietnia i 19 maja na platformie Zoom odbyły się kolejne spotkania w ramach prowadzonego przez nas
cyklicznie „Forum wymiany doświadczeń”. Rozmawialiśmy na temat orzeczeń o niepełnosprawności oraz
o byciu rodzicem dziecka z niepełnosprawnościami. Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami
i praktycznymi informacjami.

W sobotę 24 kwietnia rozpoczęliśmy cykl zajęć „Terapia
tańcem i ruchem”. Spotkania te realizujemy w ramach zadania publicznego Gminy Stare Babice z zakresu pomocy
społecznej i działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu uczestników była to pierwsza w tym roku
okazja do zorganizowanej aktywności sportowej. Było dużo
radości, śmiechu i ruchu. Entuzjazm i zapał instruktorów oraz
wiosenne słońce wspaniale dodały wszystkim energii i chęci
do aktywnego, zdrowego życia. Dziękujemy za pomoc okazaną przez GOSiR i Dom Kultury w Starych Babicach.
Kolejne spotkanie odbędzie się 16 czerwca br. o godz.
20.00 i będzie miało temat: „Wakacje i rehabilitacja OzN”.
Zapraszamy członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców
gminy z grupy osób z niepełnosprawnościami. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt mailowy w celu przesłania danych do logowania się na sesję Zoom.
Zapraszamy do zapisów na zajęcia Sensoplastyka®, które
odbędą się we środy 9 i 23 czerwca br. na terenach zielonych

Z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
wszystkim Mamom i Dzieciom, a szczególnie tym,
borykającym się w codziennym życiu
z niepełnosprawnościami, życzymy zdrowia,
uśmiechu i cierpliwości!
Niech każdy dzień będzie wyjątkowy.
Niech wzajemna miłość będzie dla Was
źródłem siły i szczęścia!

za halą GOSiR w Starych Babicach. Rozpoczynamy zawsze
o godz. 17:30.
Czym jest Sensoplastyka®? To plastyka sensoryczna opierająca się na elementach arteterapii, stymulująca wszystkie zmysły człowieka. Pracujemy na bezpiecznych produktach spożywczych. Dla osób z niepełnosprawnościami ważne jest to,
że podczas takich zajęć wolno się pobrudzić. Jest to świetna
zabawa i praca w terapii związanej z nad- i podwrażliwościami.
Regulamin zapisów oraz informacje dotyczące warsztatów
są dostępne na profilu Stowarzyszenia www.facebook.com/
NASZ-DOM-GODNE -ŻYCIE
Przyłącz się do nas!
Stowarzyszenie „NASZ DOM – GODNE ŻYCIE”
w Starych Babicach
kontakt tel.: Teresa 604 696 165 lub Jadwiga 504 778 905
kontakt e-mail: niepelnosprawni.babice@interia.pl
foto: Stowarzyszenie
Nr 5 (297) maj/czerwiec 2021
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Rachmistrz telefoniczny – o co zapyta i czy można
odmówić rozmowy?
Osobom, które nie spisały się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
(NSP 2021) pomogą rachmistrzowie telefoniczni.
Od początku maja rachmistrzowie telefoniczni zaczęli dzwonić do mieszkańców z nr telefonu 22 828 88 88.
Ze względu na wspólne zdrowie jest to obecnie jedyna
forma pracy rachmistrzów.
Warto wiedzieć wcześniej, jakich pytań się spodziewać
i czy możemy prosić rachmistrza o inny termin rozmowy.
Pytania wyłącznie z formularza spisowego
W czasie spisu rachmistrz będzie odczytywać po kolei
pytania formularza spisowego – ich treść jest dostępna
na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.
W żadnym razie nie może on wychodzić poza ten zakres
i pytać np. o majątek, oszczędności, numer konta, posiadane nieruchomości, sposób spędzania wolnego czasu,
czy planowane wyjazdy i ich terminy.
Warto też pamiętać, że w przypadku części pytań spisowych dostępna jest opcja „Nie chcę odpowiadać na
to pytanie”. Pojawia się ona w częściach formularza dotyczących niepełnosprawności, wyznania religijnego oraz
związków niesformalizowanych.
Czy można odmówić rachmistrzowi?
W momencie nawiązania z nami kontaktu przez rachmistrza nie mamy już możliwości odmówić udziału w spisie,

dlatego namawiamy do spisania się z własnej inicjatywy
przez internet lub infolinię spisową (22 279 99 99). Jeśli
zechcemy sprawdzić tożsamość rachmistrza, można się
wyjątkowo rozłączyć, ale wcześniej powinniśmy wskazać
inny, możliwie szybki termin rozmowy.
Co zrobić, gdy dzwonił oszust?
Jeśli w trakcie rozmowy pytania będą wykraczać poza zakres spisu i nabierzemy podejrzeń, że dzwoniąca do nas
osoba może podszywać się pod rachmistrza, należy się
rozłączyć i powiadomić o tym fakcie konsultanta na infolinii spisowej lub skontaktować się z Gminnym Biurem
Spisowym. Można też zawiadomić policję – na taką okoliczność warto zanotować numer telefonu, z którego do
nas dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony).
Podobnie należy postąpić, jeśli sprawdzony przez nas
rachmistrz okazał się oszustem.
tekst/grafika: GUS

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że prowadzi rekrutację uczestników do projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby poniżej 30 roku życia zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym
Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
W ramach projektu realizowane są podstawowe usługi rynku pracy w postaci pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
oraz następujące formy aktywizacji zawodowej:
• Staże • Szkolenia • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej • Prace interwencyjne
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl
lub u Doradcy Klienta Indywidualnego pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 104, 125, 108, 133, 117, 116.
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Gmina Stare Babice wyróżniona w rankingu
Perły Samorządu 2021
Miło nam przekazać Państwu informację
o tym, że Gmina Stare Babice po raz kolejny
została wyróżniona w kategorii gmin wiejskich
powyżej 5 tys. mieszkańców w Rankingu Gmin
– Perły Samorządu organizowanym przez
Dziennik Gazetę Prawną.
Już po raz dziewiąty Dziennik Gazeta Prawna
organizuje konkurs Perły Samorządu. Warto zaznaczyć, że udział nim jest bezpłatny.
„Perły” zostały przyznane w pięciu kategoriach: gmina do 5 tys. mieszkańców (nowa kategoria), gmina wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców, gmina miejsko-wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców, gmina miejska do 100
tys. mieszkańców oraz gmina miejska powyżej 100 tys.
mieszkańców. Wyróżnieni zostali również najlepsi włodarze, czyli wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast,
a także Liderzy Dobrych Praktyk w czterech obszarach:
gospodarki, edukacji, zdrowia i opieki oraz środowiska.
W tegorocznej edycji jurorzy oceniali m.in. pozyskiwanie zewnętrzny‑ch funduszy, dostosowanie
funkcjonowania gminy i jej jednostek do sytuacji
pandemicznej, pomoc potrzebującym mieszkańcom
w czasie pandemii, dostosowanie edukacji do sytuacji
pandemicznej, właściwe zarządzanie ochroną zdrowia,
czyli zapewnienie mieszkańcom optymalnego poziomu ochrony zdrowia, a także podejmowanie inicjatyw
skierowanych na ochronę środowiska.
Oto kilka przykładowych zagadnień, które zostały
opisane we wniosku zgłoszeniowym do konkursu „Perły Samorządu 2021”.
• Przykłady działań na rzecz wsparcia mieszkańców:
– zakup sprzętu oraz artykułów ochronnych do placówek oświatowych (dystrybutory dezynfekcyjne,
maseczki, kombinezony, wskaźniki temperatury);
– wydawanie żywności dla najbardziej potrzebujących (wsparto 522 osoby);
– przekazanie paczek świątecznych potrzebującym
seniorom oraz wychowankom domu dziecka na terenie powiatu warszawskiego zachodniego;
– zakup dystrybutorów do dezynfekcji dłoni oraz
naściennych urządzeń do pomiaru temperatury na
wyposażenie Urzędu Gminy;
– przeprowadzenie akcji dystrybucji wielorazowych
maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy;
–
zapewnienie dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin laptopów do nauki wraz z dostępem
do internetu.

• Przykłady ciekawych innowacji (eksperymentów)
edukacyjnych:
– „Przedszkolni chemicy – przez małe eksperymenty
do dużej wiedzy”;
– „Angielski na co dzień”;
– „Oswajamy emocje”.
• Przykład oddolnej inicjatywy obywatelskiej rozwiniętej i wdrożonej przez włodarza:
– Gminny Targ ze Zdrową Żywnością.
– Działania gminy na rzecz przedsiębiorców w związku z pandemią:
– przedłużenie do 31 sierpnia 2020 r. terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych
w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.;
– udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
(umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty);
– zwolnienie z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych.
• Przykłady działania w celu zwiększenia poziomu cyfryzacji usług publicznych:
– uruchomienie projektu stworzenia platformy usług
elektronicznych urzędu gminy (E-Tablica, E-Przedsiębiorca, E-Interwencje);
– EBOI – Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta;
– aplikacja mobilna „Gmina Stare Babice”
Z pełnym zestawieniem różnorodnych nagród, wyróżnień i certyfikatów można zapoznać się na stronie
internetowej Urzędu Gminy:
https://stare-babice.pl/o_gminie/nagrody-i-certyfikaty/
Pełna informacja o rankingu w linkach poniżej:
https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/perlysamorzadu2021/index.html
https://www.gazetaprawna.pl/perlysamorzadu/
artykuly/8161083,perly-samorzadu-2021-rankingnajlepsze-gminy-wlodarze.html
opr. AK
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Światowy Dzień Nordic Walking na Polanie Lipków
W sobotę 15 maja na Polanie Lipków spotkali się entuzjaści maszerowania z kijkami, aby wspólnie świętować
Światowy Dzień Nordic Walking. Inicjatorem wydarzenia była lokalna grupa Stare Babice Nordic Walking,
która powstała 4 lata temu i od tej pory regularnie wspólnie trenuje i zrzesza sympatyków tej aktywności.

Spotkanie na Polanie Lipków rozpoczęło się od przywitania gości, którymi byli Wójt Gminy Stare Babice
Pan Sławomir Sumka wraz z Małżonką Panią Agnieszką, oraz Pan Paweł Białecki – wieloletni współorganizator wielu imprez sportowych i zdrowotnych, Prezes
Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” oraz
Misji Kampinos. Podczas spotkania grupa Stare Babice Nordic Walking otrzymała wspaniały upominek od
Pana Wójta – flagę z odświeżonym klubowym logo
i herbem gminy. Dzięki temu grupa będzie jeszcze
bardziej rozpoznawalna na szlakach.
Po powitaniach i przemowach nastąpiła wspólna rozgrzewka, której uczestnikami byli oczywiście
wszyscy zaproszeni goście, a wśród nich – grupy z sąsiedztwa: „Żbiki” z Pruszkowa i Komorowa, „Marki na
kijach” z podwarszawskich Marek, „Z kijkami po puszczy” z Leoncina oraz inni, niezrzeszeni sympatycy
tego wspaniałego sportu.

Światowy Dzień Nordic Walking to doskonała okazja do integracji, wspólnego spaceru i świętowania,
dlatego kolejnym krokiem był trening na szlakach
Kampinoskiego Parku Narodowego.
Na trasie Lipków-Stanisławów-Lipków uczestnicy przeszli prawie 8 km, ciesząc się swoim towarzystwem, rozmowami i urokami wiosennego lasu.
Po powrocie na polanę przyszedł czas na rozciąganie i słodki poczęstunek, ufundowany przez sklepik
z pieczywem „Grzybki”, znajdujący się przy Biedronce
w Zielonkach Wsi, za który uczestnicy bardzo dziękują - było PYSZNIE!
Do zobaczenia na leśnych szlakach i kolejnych
wspólnych treningach. Serdecznie zapraszamy
wszystkich chętnych na wspólne spacery i bezpłatne treningi. Szczegóły znajdziecie na www.facebook.
com/StareBabiceNordicWalking.
tekst: IB, foto: LB

Dużo zdrowia
dla 100-latki
30 kwietnia mieszkanka naszej gminy Pani Genowefa Kuchnio skończyła 100 lat. Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka odwiedził jubilatkę, złożył serdeczne
życzenia, a także wręczył kwiaty i pamiątkowy dyplom.
Przemiłej i uśmiechniętej Jubilatce życzymy jeszcze
wielu lat w zdrowiu i radości.
tekst/foto: UGSB
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Odetchnij wreszcie i bezpłatnie poćwicz jogę
na Polanie Lipków!
Wakacje coraz bliżej. Fundacja „Aktywni Dłużej”
i Szkoła Jogi Halasana we współpracy z Gminą Stare
Babice po raz kolejny przygotowały niespodziankę
dla wszystkich mieszkańców naszej gminy i okolic.
Będą to bezpłatne zajęcia jogi na Polanie Lipków.
Patronat honorowy nad wydarzeniem na terenie
Parku objął Kampinoski Park Narodowy. To już piąta edycja plenerowych zajęć, które cieszą się rosnącą popularnością i jednocześnie druga odsłona
w czasie pandemii.
LETNIE WEEKENDY Z JOGĄ
NA POLANIE W LIPKOWIE
W letnie niedziele w czerwcu, a także w soboty w lipcu, sierpniu i wrześniu będą odbywały się godzinne,
bezpłatne zajęcia dla wszystkich chętnych miłośników ruchu na świeżym powietrzu.
– Nasz projekt z roku na rok rozwija się. Jest adresowany do szerokiego grona odbiorców, zarówno
seniorów, ich rodzin, uczestników zajęć jogi w Szkole
Halasana, jak i wszystkich chętnych z gminy Stare
Babice. Myślę, że w tym roku po długim lockdownie
i wielu ograniczeniach, możliwość aktywności na
świeżym powietrzu jest dla nas szczególnie istotna
– podkreśla Małgorzata Baranowska, Prezes Fundacji
Aktywni Dłużej. – Doświadczenia z ubiegłego roku
nauczyły nas, jak bezpiecznie wykorzystywać możliwości ruchu na świeżym powietrzu w tym trudnym
czasie – dodała Małgorzata Baranowska.
BEZPIECZNA FORMA RUCHU
Zajęcia będą prowadzone zgodnie z autorską metodą
Fundacji Aktywni Dłużej i 13-letnim doświadczeniem
trenerów Szkoły Jogi Halasna, czyli będzie to połączenie jogi, ćwiczeń korygujących postawę, uważnego
ruchu i świadomej pracy ciała we wszystkich płaszczyznach. Celem zajęć jest poprawa zdolności motorycznych, elastyczności i równowagi. Wszystko to wzbogacone o techniki oddechowe i relaksacyjne. Dzięki
spojrzeniu na jogę w nurcie akademickim (Akademia
Wychowania Fizycznego w Warszawie) trening jest
przystosowany do ograniczeń i możliwości ćwiczącego – a to jest szczególnie istotne w pracy z osobami
z problemami z kręgosłupem, stawami lub po prostu
związane z ograniczeniami wynikającymi z wieku.
– W dobie pandemii, a co za tym idzie – zamknięcia obiektów sportowych – byliśmy skazani na dosyć
podstawowy trening, który często sami sobie fun-

dowaliśmy (bieganie, rower, marsz z kijkami). Wiele
osób w ogóle zapomniało w tym czasie o regularnej rekreacji ruchowej. Zwiększony stres, którego
przyczyną była sytuacja epidemiczna, zamknięcie
w domach plus ograniczone możliwości treningu
spowodowały, że jesteśmy spięci, mamy przykurcze,
częstsze kontuzje. Nawet jeśli nie masz z jogą nic
wspólnego, a ćwiczysz coś innego – przyjdź na Polanę. Twoje ciało potrzebuje rozciągania i rozluźnienia
– dodaje Małgorzata Baranowska.
Instruktorzy Fundacji Aktywni Dłużej mają wieloletnie doświadczenie w pracy z różnymi osobami
z problemami aparatu ruchu oraz z Seniorami. Swoją wiedzę zdobywali m.in. w Akademii Wychowania
Fizycznego – na Wydziale Rehabilitacji i Wydziale
Wychowania Fizycznego, a także w Wyższej Szkole
Rehabilitacji.
ZAPRASZAMY!!!
Wszystkie zajęcia ruszają o godz. 10:00.
CZERWIEC – zajęcia w NIEDZIELE
czerwiec – w dniach: 13, 20, 27.
LIPIEC – WRZESIEŃ – zajęcia w SOBOTY
lipiec – w dniach: 3,10,17, 24, 31.
sierpień – w dniach: 14, 21, 28,
wrzesień – w dniach: 4, 11, 18, 25
tekst/foto: Z. Baranowski
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Akademia Pamięci dla Seniora
Akademia Pamięci to projekt realizowany przez Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Pamięć to jeden z podstawowych procesów, dzięki któremu gromadzimy informacje, przechowujemy je i odtwarzamy. Pamięci, która pozwala sięgać do wspomnień
i doświadczeń zawdzięczamy poczucie tożsamości i ciągłości naszego życia. Dzięki niej możemy się uczyć i korzystać z przyswojonej już wiedzy.
Rozróżniamy trzy rodzaje pamięci: sensoryczną zwaną
zmysłową, która przechowuje informacje ok. 2 sekund,
krótkotrwałą czyli roboczą powiązaną z koncentracją,
i tworzącą się na jej bazie pamięć długotrwałą, która po
przekodowaniu „magazynuje” się w różnych ośrodkach
mózgu. Problemy z pamięcią mogą pojawiać się w każdym wieku, ale szczególnie dotyka to osoby starsze.
Kłopoty dotyczą pamięci krótkotrwałej, podczas gdy
pamięć długotrwała działa bez zarzutu.
Uniwersytet Trzeciego Wieku wdraża pilotażowy
program online, warsztatów techniki pamięciowej dla
seniorów wg kompleksowego, autorskiego projektu
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Iwony Kacprzak, która jest też współautorką 2-letniego
programu. W pierwszej edycji, która trwa od 24 marca
do 7 lipca 2021 roku (16 spotkań po 1,5 godz.) uczestniczy 10 studentów, którzy pracują wyposażeni w materiały pomocnicze pt. „Kurs technik pamięci dla seniorów”
w opracowaniu Aleksandry Jabłońskiej i Iwony Kacprzak.
Treningi umysłu mają na celu aktywizację pamięci,
uwagi, szybkości myślenia, uczą mnemotechnik, które
ułatwiają zapamiętywanie i przypominanie informacji.
Uczestnicy z powodzeniem stosują już metodę „Pałacu pamięci”, inaczej „Pokoju rzymskiego”, którego twórcą był jeden ze sławnych mnemonistów - Symonides
z Keos, grecki liryk żyjący na przełomie VI i V w. p.n.e.
Świadome dbanie o sprawną pamięć podnosi jakość
życia. UTW planuje następne edycje Akademii Pamięci
w kolejnym roku akademickim .
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
Foto: Adobe Stock

Poziom życia seniorów w czasie trwania
pandemii Covid-19
Wiele ośrodków badawczych dokonywało analizy
sytuacji osób starszych podczas rocznej ogólnoświatowej pandemii. Potwierdzono silny, negatywny, wielokierunkowy wpływ na poziom ich życia
codziennego.
Długotrwały strach przed ryzykiem zakażenia, lęk o bliskich, trudności w dostępie do leczenia chorób przewlekłych, a także ograniczenia aktywności ruchowej na
świeżym powietrzu i kontaktów społecznych nasiliły zły
stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Zaadaptowanie
się do nowej sytuacji utrudniały też brak wiary w zmie- cie cyfrowym, co uczyniło sferę wirtualną jeszcze mniej
niające się, często sprzeczne informacje, poczucie ogól- przyjazną.
nego zagubienia, niepewność o sytuację bytową.
Ten rok uświadomił wielu osobom starszym, jak ważne
Osoby starsze częściej muszą korzystać z usług opieki jest dla nich uczestnictwo w wydarzeniach w środowizdrowotnej, dlatego ograniczenia bezpośrednich kon- sku lokalnym, imprezach, spotkaniach, kontaktach, włątaktów ze specjalistami uderzyły w nich szczególnie czanie się w kulturę i rekreację, jak ogranicza zamknięcie
dotkliwie. Przerwanie, czy brak możliwości kontynu- w czterech ścianach. Covid-19 z dnia na dzień stworzył
owania leczenia prowadził często do nasilenia objawów nowe bariery dostępu do służby zdrowia, najbardziej
chorobowych lub zagrożenia życia.
dotkliwe dla osób z wielochoroOpracowane
raporty
o
sytuacji
System teleporad, czyli zdalny konbowością i gorszym stanem funktakt z lekarzem oraz brak umiejętności seniorów podkreślają, że tylko cjonalnym. Pozbawił poczucia
posługiwania się nowoczesnymi technadzwyczajna mobilizacja
bezpieczeństwa, wyłączył z życia
nologiami obniżał skuteczność porad społeczna oraz zaangażowanie społecznego, pogarszając kondymedycznych i nie spełniał oczekiwań samorządów lokalnych pozwoliły cję psychiczną, a z powodu przeseniorów.
przetrwać osobom starszym ten niesienia wielu aktywności życioPandemia pogorszyła stan zdrowia
wych do internetu osoby o niskich
trudny czas.
psychicznego, dotkliwa samotność,
kompetencjach cyfrowych zostały
brak wizyt rodzinnych czy sąsiedzkich, strach przed wykluczone podwójnie.
chorobą – źle wpłynęły na samopoczucie. Szczególnie
Pandemia wyraźnie wyodrębniła problemy istotne dla
osoby niekorzystające z komunikatorów internetowych, starszych obywateli, które może poprawić tylko kominternetu, smartfonu, a nawet telefonu komórkowego pleksowa polityka senioralna, oparta na systemowych
poczuły się wyizolowane z życia społecznego, nie mo- rozwiązaniach. Są to: niedomagania opieki zdrowotnej
gąc choć w części kompensować bezpośrednich spo- i systemu opiekuńczego, teleopieki, brak profilaktyki
tkań kontaktami w sieci.
i edukacji zdrowotnej oraz niedostateczny poziom eduOstatni rok wyraźnie udowodnił wykluczenie cyfro- kacji cyfrowej.
we seniorów – zaledwie 17% osób korzysta z nowych
Jednocześnie wszystkie badania podkreślają bardzo
technologii. Pokazał również wzrastającą potrzebę pozytywne zachowania społeczne, powstanie spójnoedukacji: kursów, szkoleń, poszerzania wiedzy i umie- ści międzypokoleniowej i myślenia o zdrowiu jako o dojętności, jednocześnie wskazując na brak sprzętu i ba- bru wspólnym.
Z Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska
riery materialne w jego zakupie. Rzeczywistość do tej
Foto: Adobe Stock
pory nieznana, przejście na zdalne uczenie się – wykłady UTW, warsztaty, szkolenia, aktywność ruchowa Źródła:
– gimnastyka czy tańce online, uwydatniły nierówności „Jakość życia osób starszych w pierwszym roku pandemii
w dostępie do usług cyfrowych, z jakimi borykają się Covid-19”; Instytut Polityki Senioralnej, 2021 r.
„Zielona księga starzenia się”; opr. Komisja Europejska
szczególnie społeczności wiejskie. Dodatkowa, wyka- Bruksela, 2021 r.
zana w badaniach bariera, to nieznajomość języków „Bezpieczeństwo osób starszych w czasie pandemii”; M. Myck,
obcych, szczególnie angielskiego, używanego w świe- M. Oczkowska, K. Trzciński, 2020 r.
Nr 5 (297) maj/czerwiec 2021
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DOM KULTURY

Pierwsza w Europie,
druga na świecie –
Konstytucja 3 Maja!
230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
świętowaliśmy w Domu Kultury Stare Babice pięknym koncertem online! Usłyszeliśmy piosenki nierozerwalnie związane
z wolnością, niepodległością i ze Świętem
Konstytucji.
Na scenie Sali Widowiskowej rozbrzmiały
piękne i wzruszające pieśni, m.in.: „Deszcz
jesienny deszcz”, „Warszawianka”, „Szara piechota”, „Mazurek 3 maja”, „Ukochany kraj”,
„Warszawo ma…”.
Znane wszystkim utwory ubrał w nowe,
oryginalne aranżacje Marcin Cichocki,
świetny pianista, który zasiadł również podczas koncertu przy fortepianie. Towarzyszyli mu znakomici artyści młodszego pokolenia: Kamil Zięba (śpiew), Karol
Domański (perkusja) i Maciej Matysiak (gitara basowa).

Było klimatycznie, wzruszająco, pięknie w dźwiękach i w… obrazie, bo całości dopełniały niezwykłe
wizualizacje w świetle sceny.
tekst: DKSB/ foto: AK

Międzynarodowy Dzień Tańca
Od 1982 roku Międzynarodowy Dzień Tańca obchodzi się 29 kwietnia. Święto wszystkich tancerzy i każdego, kto kocha tańczyć ustanowił Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego,
który działa pod auspicjami UNESCO. Z tej okazji Dom Kultury Stare Babice we współpracy z Teatrem Tańca Passio zorganizował bezpłatne warsztaty tańca modern jazz online, w którym uczestniczyli
babiccy młodzi wielbiciele tańca.
tekst/foto: DKSB

Nr 5 (297) maj/czerwiec 2021

25

DOM KULTURY

Pierwsza „Galeria Sztuki Online Domu Kultury” i pierwszy wywiad z serii „Rozmowy z Kulturą”.

Aba Warszewska-Nobis – artystka, instruktorka
Czasy pandemii to dla kultury czas kreatywności na
najwyższym poziomie. Obostrzenia związane z bezpieczeństwem zdrowotnym bardzo mocno ograniczyły możliwość odwiedzania naszych domokulturowych
progów, tak więc postanowiliśmy zawitać zdalnie do
domów naszych fanów nie tylko z zajęciami, warsztatami oraz wydarzeniami, lecz także z Galerią Sztuki.
Powstał nowy pomysł – stworzenie Galerii Sztuki
Online. Chcieliśmy zaprezentować przedmioty 3D,
ale bez specjalistycznego skanera to jest wyzwanie…
czyli to, co domokulturowy zespół na czele z Panem
Dyrektorem lubi najbardziej. Do współpracy zaprosi-

liśmy naszą mistrzynię w dziedzinie ceramiki – Abę
Warszewską-Nobis, która już od 3 lat prowadzi uwielbianie przez wielu małych i dużych zajęcia ceramiki.
Aba Warszewska-Nobis zaczęła swoją przygodę
z ceramiką w Afryce na Uniwersytecie Stanowym
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w Nigerii. Następnie pod okiem renomowanych garncarzy szlifowała swoje umiejętności w Bath w Anglii.
W Polsce ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we
Wrocławiu. Retrospektywna wystawa prac Aby Warszewskiej-Nobis
zawiera wybrane dzieła artystki powstałe w latach 2000-2021: od obrazów z lejnej masy porcelanowej,
ozdabianych tlenkami metali, przez
rzeźby w kamieniu mydlanym, wyjątkową biżuterię, po ceramiczne
liście, talerze, donice, kubki oraz
niepowtarzalne ręcznie formowane miseczki.
Wystawa sztuki Aby Warszewskiej-Nobis została otwarta online
w piątek 14 maja, a znajdziecie ja
w zakładce Galeria Sztuki Online na
stronie www.domkultury-starebabice.pl . Tego samego dnia, zarówno
na profilu Domu Kultury Stare Babice na Facebooku, a także na kanale YouTube, zaprosiliśmy do obejrzenia wywiadu z artystką, który otworzył
nowy domokulturowy cykl „Rozmów z kulturą”.
Zachęcamy do oglądania i słuchania!
tekst: PN, foto: IB, AK
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HISTORIA

Historia babickiej rodziny Dąbrowskich cz. 3
Słodka praca? – to pieczenie, oto moje jest marzenie,
oto sposób mój na życie, by się bawić znakomicie
(ze strony: http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/-ciastkarz-).
W 3. i 4. numerze Gazety Babickiej opisaliśmy historię początków życia rodziny Państwa Dąbrowskich
w Babicach i gałąź rodziny Dąbrowskich – piekarzy,
mieszkającą w centrum rynku w Babicach czyli Jerzego i Hannę, ich dzieci i wnuki – aż po dzisiejsze czasy.
Drugim synem Seweryna i Zofii Dąbrowskich był Grzegorz, który po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego
na ul. Bema w Warszawie przystąpił do nauki zawodu
w pracowni cukierniczej Pana Jankowskiego, wieloletniego mistrza ze znanej firmy Antoniego Bliklego
w Warszawie. Tę warszawską cukiernię mieszkańcy stolicy uważają za kultową. Została założona 11 września
1869 roku przez Antoniego Kazimierza Bliklego, Polaka
pochodzenia szwajcarskiego. Od samego początku istnienia firmy lokal znajduje się na Nowym Świecie 35,
w Pałacu Hołowczyca.
Po zakończeniu nauki zawodu Grzegorz uzyskuje
świadectwo czeladnicze i w 1964 r. podejmuje decyzję
o prowadzeniu własnej działalności cukierniczej. Jego
ojciec Seweryn zgodził się, aby syn uruchomił cukiernię
w pomieszczeniach istniejącej piekarni przy ul. Rynek,
czyli w budynkach w podwórzu. Po kilku latach, około roku 1970, cukiernia została przeniesiona do nowo
wybudowanej własnej pracowni w Babicach przy ul.
Polnej. Mieściła się ona na gruntach rodzinnych, zakupionych około 1918 r. przez dziadków Pana Grzegorza,
czyli przez Stanisława i Kazimierę Dąbrowskich.

Grób rodziny Dąbrowskich na cmentarzu w Starych Babicach
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Bracia Jerzy i Grzegorz Dąbrowscy

Grzegorz w swojej pracowni ciężko pracował, ciasta
i inne produkty wyrabiało się ręcznie z naturalnych produktów takich jak: jaja, mąka, woda, mleko, drożdże,
cukier. Nikt nie dodawał wszechobecnej teraz chemii.
Wyroby były smaczne i zdrowe. Właściciel firmy doskonalił się w wyuczonym zawodzie, uzyskał dyplom
mistrza cukiernictwa i mógł szkolić uczniów.
Grzegorz założył rodzinę z Elżbietą Knyt z Mariewa,
z którą doczekali się dwójki dzieci: Iwony i Daniela. Syn
kontynuował rodzinną tradycję zawodową. Po ukończeniu edukacji Daniel wraz z ojcem powiększyli zakład i oprócz ciast, do 2017 roku, produkowali również
pieczywo. W asortymencie cukierni były ciasta, pączki,
drożdżówki i torty. Państwo Dąbrowscy przez 20 lat
prowadzili stoisko ze swoimi słodkimi wyrobami w Hali Człuchowskiej w Warszawie, bo głównie tam
pracowała Pani Elżbieta. Na kolejne
10 lat przenieśli się do pawilonu
przy tejże hali.
Grzegorz lubił swoją pracę (a słodycze lubi nadal!) i pracował przez
ponad 50 lat w tym zawodzie.
Obecnie już jest na zasłużonej
emeryturze, żona również. Syn
Daniel też zrezygnował z wykonywania zawodu cukiernika, obecnie
prowadzi własną działalność handlową w znanej sieci sklepów spożywczych w Warszawie. Ma troje
dzieci: dwie córki Olimpię i Iwankę
oraz syna Oskara.

Córka Grzegorza – Iwona ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i pracuje w wyuczonym zawodzie; ma córkę Kingę. Wnuki Grzegorza
to piąte pokolenie Dąbrowskich mieszkające w Babicach.
Cukiernikiem został również syn Jerzego i Hanny,
a bratanek Grzegorza – Zbigniew Dąbrowski ur. w 1959 r.
Po ukończeniu babickiej Szkoły Podstawowej Zbyszek
kontynuował edukację w znanej szkole o nazwie Zespół
Szkół Przemysłu Spożywczego, która mieściła się i mieści
nadal na ul. Majdańskiej w Warszawie. Na stronie szkoły
jest zabawny wierszyk reklamujący tę szkołę:
Najlepsza w Polsce szkoła
Od Karpat do Gdańska
Gastronomiczno-Hotelarska,
Warszawa, MAJDAŃSKA.
Wybitnie przyszłościowa
Jest branża hotelowa!
Gastronom? Hotelarz?
Dobrze wybierasz!
Szanse polskiej ekonomii
W hotelarstwie, Gastronomii!
Po tej szkole masz szans wiele:
Cukiernie, Restauracje, Hotele...
...Ach, być hotelarzem...
U nas spełnianie marzeń!
Dobrze być cukiernikiem
Pewnikiem, chcesz mądrze
I z szykiem zostać cukiernikiem.
Pośród zawodów stu, najlepsze są tu.
Po tej szkole rodacy
Nie ma problemów w pracy
Masz rację chłopie
Ta szkoła jest na topie.

branżowym, który „...został stworzony po to, by wyłonić wśród przeciętnych firm – te najlepsze. Nagrodzone firmy, to takie, które są liderami w branży, aktywnie
stawiają na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, co
przekłada się na jakość usług i zadowolenie klienta...”
(ze strony regulaminu Plebiscytu Orły)
W 2017 r. przeznaczył (jako jeden z kilku cukierników)
swoje słodkie wyroby na Finał Szlachetnej Paczki w Starych Babicach.
Zbyszek założył rodzinę z Małgorzatą z domu Pieniek, wychowali dwie córki: Magdalenę i Joannę, która

Zabudowania po dawnej cukierni Grzegorza Dąbrowskiego

Cukiernia Zbigniewa Dąbrowskiegio i jego rodziny

Zbigniew Dąbrowski nie miał problemów ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie, tym bardziej, że
również jego szkolił w zawodzie cukiernika stryj Grzegorz. Ponieważ mieszkał przy piekarni i przy cukierni,
od dziecka obserwował pracę ojca Jerzego i stryja, słuchał opowieści dziadka Seweryna. Tak więc Zbigniew
też zdecydował się na prowadzenie własnej pracowni
i w 1989 roku założył własną firmę, również na ulicy
Polnej na gruntach rodzinnych obok stryja. W asortymencie tej cukierni po dziś dzień są torty, ciasta, pączki,
jagodzianki i drożdżówki. Cukiernia jest zmechanizowana i wyposażona w takie urządzenia jak: mieszałki,
wałkowaczki, dzielarki, są oczywiście piece i duże dzieże oraz inne urządzenia ułatwiające codzienną pracę.
W 2019 r. pracownia cukiernicza Zbyszka otrzymała
wyróżnienie LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY w konkursie

z mężem Tomaszem również pracuje w cukierni, doczekali się dwojga wnucząt: Aleksandry i Dominika,
który chętnie włącza się w pomoc rodzicom. To już
szóste pokolenie w tej rodzinie, noszące co prawda
inne nazwiska, ale to również potomkowie Kazimiery
i Stanisława Dąbrowskich.
Tekst: Joanna z Moraczewskich Gwiazdowska
Za pomoc i materiały dziękuję Rodzinie Dąbrowskich:
Hannie, Grzegorzowi, Zbigniewowi,
Ewie i Krzysztofowi.

Zaproszenie do współpracy
Zapraszamy osoby zainteresowane publikacją historii własnego rodu. Kontakt przez redakcję GB z autorką tego tekstu, która spisze Państwa opowieść.
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BIBLIOTEKA

...serdecznie zaprasza na lekcje biblioteczne
Ważnym aspektem działalności Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice jest edukacja czytelnicza prowadzona w formie lekcji bibliotecznych. To obecnie jedna z podstawowych form dostarczania informacji
o funkcjonowaniu biblioteki, jej zbiorach i ofercie. Celem tego typu działań jest także oswojenie z książką
i jej rolą w życiu, a także wskazanie ogromnych możliwości czerpania wiedzy z tradycyjnych źródeł.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty lekcji bibliotecznych w ramach projektu
Bibliotekarka z bajkową walizką, który ma na celu
rozwijanie kompetencji związanych z uczeniem się,
zdobywaniem i wykorzystywaniem informacji oraz
innych umiejętności ważnych w społeczeństwie wiedzy. Wierzymy, że aktywny udział przedszkolaków,
dzieci i młodzieży wpłynie pozytywnie na ich rozwój
i przyczyni się do wyrabiania pozytywnego nawyku
korzystania z biblioteki.
Zapraszamy na lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Zajęcia dostosowane są
nie tylko do wieku, ale i zainteresowań uczestników;
dlatego też spotkania mają charakter warsztatów angażujących, wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne
i aktywne metody pracy. W ramach projektu Bibliotekarka z bajkową walizką proponujemy kilka obszarów
tematycznych. Pełną ofertę tematyczną można znaleźć pod adresem https://biblioteka-starebabice.pl/
portfolio-bibliotekarki-z-bajkowa-walizka/.
Konwencja akcji zakłada wizytę bibliotekarki
w szkole czy przedszkolu. Poprzez prezentowanie
książek oraz postaci bajkowych chcemy zaprosić
w progi biblioteki. W aktualnej sytuacji pandemii ist30

Nr 5 (297) maj/czerwiec 2021

nieje również możliwość lekcji online. Akcja adresowana jest do wszystkich przedszkoli i szkół z terenu
gminy Stare Babice i jest bezpłatna. Proszę pamiętać,
że akcja jest całoroczna.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowego
tematu w repertuarze lekcji bibliotecznych –„Biblioteka, jej zbiory i zasady korzystania; biblioteka jako
instytucja kultury gromadząca i udostępniająca tradycyjne i nowoczesne zbiory biblioteczne oraz sposoby
przeszukiwania katalogów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarek”. Lekcja adresowana jest do
uczniów szkół podstawowych (klasy 5–8).
DLACZEGO WARTO ZAPROSIĆ BIBLIOTEKARKĘ
Z BAJKOWĄ WALIZKĄ?
Uczniowie nauczą się korzystania ze źródeł informacji. Zabawa jest nauką – nauka zabawą! Poprzez
naukę i zabawę rozwijamy wyobraźnię!
Spotkajmy się!
Kontakt: Urszula Hoczyk
ulahoczyk@gmail.com, tel. 22 722 92 77
Urszula Hoczyk
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
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Zawody Kuma Judo
w Zielonkach-Parceli
W niedzielę, 16 maja, w hali GOSiR w Zielonkach-Parceli odbyły
się klubowe zawody KUMA CUP i piknik rekreacyjno-sportowy.
Wydarzenie objęte było honorowym patronatem Wójta Gminy
Stare Babice i odbyło się przy wsparciu Urzędu Gminy Stare Babice.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom turnieju! Każdy z zawodników dawał z siebie wszystko, ale wygrać zawsze może tylko jeden.
Medale wręczali Sekretarz Gminy Stare Babice Michał Więckiewicz
oraz Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!
Rodzice także dobrze się bawili i spędzali czas piknikowo, były
wspólne ćwiczenia, a najmłodsi mogli skorzystać z atrakcji motocross oraz zabaw na dmuchańcach.
opr. / foto: IB

foto: Artur Rodak
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Podczas zawodów w gimnastyce
artystycznej w Warszawie „Mokotowska Wiosna”
Zosia Sablińska prowadzona przez panią trener
Switlanę Tuzhykową wygrała ze starszymi od siebie
dziewczynkami i zajęła 1 miejsce w kategorii 2013A.

W Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza
w szermierce Patryk zajął 2. miejsce, a Adrian 3.
Bracia Drzewscy – babiccy stypendyści sportowi
– stanęli do walki finałowej przeciwko sobie
w kategorii młodzik.

Marcin Dąbrowski rocznik 2010, zawodnik
klubu KS Tebek, babicki stypendysta
sportowy oraz reprezentant kadry Mazowsza
w Taekwondo, zdobył brązowy medal
na zawodach o Puchar Polski.

Babiccy zawodnicy powołani na zgrupowanie
Reprezentacji Polski w beach soccerze!
Eryk Becker i Łukasz Świdnicki zostali powołani przez nowego trenera polskiej drużyny w beach soccerze Tomasza Wydmuszka na zgrupowanie Reprezentacji Polski do Sochocina. Eryk zakwalifikował się na
zgrupowanie w Salou w Hiszpanii; Łukasz niestety w trakcie treningu uległ poważnej kontuzji i przeszedł
operację kolana. Czeka go rehabilitacja.
Beach soccer to odmiana gry
w piłkę – jest to piłka nożna plażowa, w której zawodnicy grają mecz
składający się z 3 tercji po 12 minut.
Rozgrywa się go na piaszczystych
boiskach, przeważnie na plażach,
lecz istnieją też specjalne obiekty
treningowe zbudowane w miastach.
Jak opowiedział mi Eryk Becker
(rocznik 1996) – jest to zupełnie
inna odmiana piłki niż nożna: „Tutaj
gramy w drużynach 5 osobowych:
jeden bramkarz plus 4 zawodników
z pola. Gramy 36 minut, zmiany zawodników można robić w dowolnym momencie, i co ważne, nie ma
ich żadnego limitu. Nie istnieje tu
Eryk Becker
możliwość remisu – jeśli po 3 tercjach nie wyłoni się zwycięzca, gramy dogrywkę trwającą 3 minuty, jeśli nadal jest remis –
mamy serię rzutów karnych. Boisko jest dużo mniejsze
niż to do gry w piłkę nożną, są zupełnie inne zasady, ale
chodzi o to samo – o wygrywanie!”
32
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Eryk Becker między 8 a 12-13 rokiem życia mieszkał
w Bliznem; teraz obaj z Łukaszem Świdnickim (ten
sam rocznik 1996) mają warszawski meldunek, ale
z naszą gminą są mocno związani. Łukasz jest trene-
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Eryk Becker

rem w UKS Borzęcin, a wspólnie prowadzą drużynę
w „Naprzodzie”.
Jako pierwszy z tej dwójki to Eryk zetknął się z beach soccerem, kiedy to na rodzinnych wakacjach zobaczył boisko i turniej. „Siedzieliśmy wtedy z tatą całe
dnie i oglądaliśmy, jak rywalizują inni. Na tyle mi się to
spodobało, że postanowiłem spróbować sił w tej dyscyplinie. Wszystko co osiągnąłem, zawdzięczam swoim
rodzicom, a w szczególności Tacie Michałowi, który
chciał, abym trenował tę dyscyplinę, wybudował więc
specjalne beach soccerowe boisko pod naszym domem w Warszawie. W beach soccera zacząłem grać jak
miałem 16 lat, czyli 8 lat temu.”
Z Łukaszem Świdnickim panowie znają się od dziecka. Zaczęło się od treningów na piaskowym boisku
zbudowanym właśnie przez ojca Eryka pod ich domem. Łukasz wspomina: „To Eryk wraz z jego tatą zaprosili mnie na trening na piasku i tak się zaczęła nasza
przyjaźń.”
Pytani o dotychczasowe osiągnięcia sportowe i zajęcia zawodowe opowiedzieli mi parę słów o sobie.
Eryk Becker: „Pierwszy raz miałem styczność z kadrą narodową, gdy miałem 18 lat; poleciałem wtedy na
pierwsze zgrupowanie do Rosji. Kilka lat temu byłem na
Młodzieżowych Mistrzostwach Europy na Węgrzech,
gdzie zajęliśmy III miejsce. Dwa lata temu także byłem
na zgrupowaniu kadry narodowej.
Na co dzień pracuję jako kierowca oraz razem z przyjacielem Łukaszem Świdnickim od prawie 2 lat prowadzę rocznik 2014 w Klubie Naprzód Stare Babice.”
Łukasz Świdnicki: „Trenuję piłkę od około 9 lat. Tegoroczne powołanie mnie do kadry narodowej nie jest
pierwszym. Wcześniej byłem na kilku zgrupowaniach

m.in. w Spale, Sztutowie, Portugalii. Na co dzień pracuję w hurtowni spożywczej i trenuję młodych babickich
piłkarzy.”
Beach soccer nie jest dyscypliną olimpijską, ale jest
rozgrywany na Światowych Igrzyskach Sportów Plażowych, Plażowych Igrzyskach Azjatyckich oraz Igrzyskach Europejskich. Pierwsze profesjonalne zawody
w beach soccera (turniej towarzyski) rozegrane zostały
w Miami w 1993, zaś premierowe Mistrzostwa Świata
w piłce nożnej plażowej odbyły się w 1995 na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Od 2009 Mistrzostwa rozgrywane są co dwa lata.
W 1998 rozegrano w Monako premierową edycję Europejskiej Ligi Beach Soccera nad którą patronat objął
14. książę Monako Albert II Grimaldi. W 2000 do życia
powołana została światowa organizacja Beach Soccer
Worldwide. W 2005 (na mocy umowy podpisanej pomiędzy BSWW i FIFA) – przy tej drugiej organizacji powstała komórka o nazwie FIFA Beach Soccer, odpowiedzialna za organizację Mistrzostw Świata.

Łukasz Świdnicki

Jak mówią nasi babiccy zawodnicy – beach soccer
w Polsce jest rozgrywany od 2003 roku, a od 2009 roku
dyscyplinę tę przejął PZPN. Początkowo stolicą gry
na piasku była Łódź, lecz teraz jest to nieaktualne i nie
mamy stolicy beach soccerowej. Osiągnięcia Polaków
to kilka większych lub mniejszych sukcesów, największe to na pewno awans na Mistrzostwa Świata w 2006
roku do Brazylii oraz w 2017 na Bahama.
Mecze naszej kadry były dostępne w telewizji na
kanałach sportowych Polsatu, ale na pewno wszystkie
mecze międzypaństwowe beach soccera można śledzić na stronie federacji BSWW (Beach Soccer Worldwide).
tekst: AK, foto: archiwa własne sportowców
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LEGIA w Starych Babicach
W kwietniu w Starych Babicach powstał projekt piłkarski Legii Warszawa „Szkoły Techniki”. Jego celem
jest szkolenie zawodników z klubów regionalnych. Zapraszamy na treningi, które odbywają się w piątki
w godz. 18:30–19:30 na boisku przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach. Zawodnicy, wyróżniający się swoimi
umiejętnościami będą mieli możliwość sprawdzenia się w akademii Legii Warszawa!
Jeszcze do końca czerwca można dołączyć do Szkół
Techniki Legia Soccer Schools w Starych Babicach! Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 6–12 lat do pracy
nad indywidualnymi umiejętnościami piłkarskimi.
Treningi w Szkole Techniki to m.in.:
• rozwój indywidualnych umiejętności piłkarskich;
• szkolenie najważniejszych umiejętności technicznych
w warunkach meczowych;
• praca w małych grupach (8–10 osób na trenera), a przy
wyborze treningów PREMIUM – maksymalnie 2 zawodników na trenera;
• bilety na mecze Legii Warszawa dla opiekuna oraz zawodnika;
• możliwość zakupienia oficjalnego sprzętu treningowego firmy Adidas w barwach Legii Warszawa;
• wsparcie projektu edukacyjnego LegiaCoaching.pl;
• wykwalifikowana kadra trenerska Akademii Piłkarskiej
Legii Warszawa;
• profesjonalne wyposażenie placów treningowych.
Program szkolenia obejmuje m.in.:
• system stopniowania trudności, ułatwiający zawodnikom prawidłowe wykonanie ćwiczenia (I stopień –
bez presji, II stopień – średnia presja, III – pełna presja);
• duży zasób ćwiczeń treningowych, nauczanie i doskonalenie techniki;
• interesująca forma ćwiczeń dostosowana do wieku
piłkarzy;
• charakterystyczny układ każdej jednostki – płynne
przejście z jednego ćwiczenia do kolejnego;
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• nauczanie zwodów, którymi charakteryzują się najlepsi zawodnicy na świecie;
• większa ilość powtórzeń i ich systematyka – lepsza
automatyzacja ruchu (nawyk ruchowy);
• forma rywalizacji zawarta w każdym ćwiczeniu, co
wpływa na tempo wykonywanych ćwiczeń i lepszą
motywację zawodników;
• ćwiczenia kontroli piłki (czucia), których opanowanie
jest podstawą do przyswojenia pozostałych umiejętności technicznych;
• dużo małych gier 1v1, 2v2, 3v3;
• specyficzne formy gier – każda gra ma charakter zadaniowy. Przyznawane są dodatkowe punkty za wykonanie elementów technicznych, określonych przez
trenera;
• wysoka ilość i intensywność gier mających wpływ na
rozwój inteligencji (podejmowanie decyzji, szybkość
myślenia, itp.);
• zawodnicy otrzymują zadania domowe (filmy video
z konkretnymi ćwiczeniami).
W czasie wakacji wyjeżdżamy na obóz sportowy ATP
nad morze do miejscowości Wicie. Będziemy zakwaterowani w nowym ośrodku wypoczynkowym Diuna położonym zaledwie 250 m od plaży pomiędzy Jarosławcem, a Darłówkiem. Wszystkich chętnych zapraszamy
do zapisów.
Obóz letni 2021 – Akademia Talentów Piłkarskich
(atp-warszawa.pl)
ATP Stare Babice

Uczniowski Klub Sportowy Borzęcin !
Nasze lokalne kluby sportowe prowadzą treningi i przygotowują się do sezonowych rozgrywek. Coraz częściej
pogoda na tyle dopisuje, że zajęcia na
boisku stają się prawdziwą przyjemnością. Tym bardziej, że coraz więcej osób
wspiera nasze kluby.
21 kwietnia Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka przekazał stroje sportowe od Gminy Stare Babice dla zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego
Borzęcin.
Pod koniec kwietnia Zarząd Klubu UKS
Borzęcin zakupił nowe piłki, worki na sprzęt
oraz znaczniki treningowe dzięki dofinanPrezes UKS Borzęcin Robert Żurawski przekazał podziękowania dla wójta
sowaniu z funduszu sołeckiego Wojcieszyod wszystkich zawodników i Zarządu za pomoc oraz wspieranie działań Klubu.
na. Nowo zakupiony sprzęt wręczyła sołtys
Wojcieszyna Pani Jadwiga Wasiak.
Na początku maja młodzi piłkarze wystąpili w nowych
Warto także dodać, że firma Erkada zasponsorowała
strojach zakupionych dzięki firmie NATURE FRESH. dresy dla rocznika 2014 oraz koszulki dla rocznika 2012.
Nowe ubiory okazały się szczęśliwe dla obdarowanych,
Prezes UKS Borzęcin Robert Żurawski, trenerzy i zabo po wyrównanej walce mecz zakończył się golem wodnicy serdecznie dziękują wszystkim Darczyńcom.
tekst/foto: UGSB
zdobytym w ostatniej minucie dającym zwycięstwo 3–1.
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Stare Babice, ul. Rynek 15 lok. 2

Komora
hiperbaryczna

Klaudyn
ul. Krzyżanowskiego 21C
tel. 789 500 724

Stare Babice, ul. Rynek 15 lok. 2

Rehabilitacja urazowo-ortopedyczna
Rehabilitacja neurologiczna
Masaż leczniczy
Masaż świecą
Kinesiotaping – plastrowanie
Masaż próżniowy odchudzający – redukcja cellulitu
numer licencji

19611

tel. 512 270 312 www.gabinetkoczargi.pl Koczargi Stare, ul. Dębowa 8

usługi kompleksowe w transporcie
● dostawa świeżych warzyw i owoców
w ciągu 24 h
● przeprowadzki , usługi transportowe
● bezpłatny odbiór zużytego sprzętu AGD
● wynajem samochodów dostawczych
chłodnia, winda

tel. 795 – 596 – 016

